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Београд, новембар 2012. 



На основу Члана 23. Статута Учитељског факултета, дана 8. 11. 2012. године, 

Студентски парламент је усвојио следеће: 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О 

ИЗБОРУ СТУДЕНТА ПРОДЕКАНА 

УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 
 

Члан 1. 
 

Студента продекана бира и разрешава Савет Факултета, на предлог Студентског 

парламента Факултета. 

Поступак за избор студента продекана покреће Парламент. Студент продекан бира се на 

предлог било ког члана Парламента.  

 

Студент продекан се бира тајним и непосредним изборима крајем зимског семестра, 

тачније у децембру. Право гласа имају посланици Студентског парламента, 

Учитељског факултета Универзитета у Београду. 

Мандат студента продекана траје годину дана. 

 

Члан 2. 

 

Изборе за студента продекана расписује актом председник Студентског парламента у 

складу са Чланом 4. овог Правилника. 

За спровођење изборних радњи задужена је Изборна комисија која броји пет чланова, а 

састављена је од председника Студентског парламента, два представника Студентског 

парламента и два студента Факултета, које предлажу посланици Студентског 

парламента. 

Избори се не могу одржати у року краћем од 15 нити дужем од 45 дана од дана 

расписивања. 

Председник Студентског парламента је председник Изборне комисије. 

 

Члан 3. 

 

Изборна комисија из Члана 2. спроводи следеће изборне радње: 

- пријем пријава заинтересованих кандидата и утврђивање коначне листе 

кандидата, 

- обезбеђивање тајности избора, 

- утврђивање броја гласова по завршеном гласању, 

- објављивање прелиминарних резултата избора, коме следи рок за приговоре од 

24 часа, 

- разматрање основаности евентуалних пристиглих приговора. Уколико постоје 

теже повреде изборног поступка, Изборна комисија предлаже декану 

Учитељског факултета покретање дисциплинског поступка против починиоца 

прекршаја, 

- проглашење коначних резултата избора. 



Члан 4. 

 

Право кандидовања за место студента продекана имају студенти који испуњавају 

следеће услове: 

 

1. да је студент Учитељског факултета,      

2. да није обнављао/ла годину; 
3. да није подлегао дисциплинској одговорности; 

4. да сакупи 200 потписа студената Учитељског факултета Универзитета у Београду 

који подржавају његову кандидатуру. Потпис предлагача је валидан ако садржи пуно 

име и презима, матични број, број индекса и својеручни потпис предлагача, 

5. да сакупи 5 препорука наставника (у звањима: редовни професор, ванредни професор 

или доцент) код којих је похађао наставу,  

6. да је студент треће или четврте године или мастер студија у тренутку кандидовања,  

7. да има постигнут просек на досадашњим студијама најмање 8,00.  

 

Члан 5. 

 

Избори се изводе тајним гласањем, при чему члан Парламента може да гласа за једног 

кандидата.  

Уколико се на изборе за студента продекана кандидовао само један кандидат, кандидат 

је изабран уколико има 50% + 1 глас од укупног броја чланова Парламента и Парламент 

га предлаже Савету Факултета на првој следећој седници Савета. 

Уколико више кандидата на изборима има исти број гласова, избори се понављају за 

прва два кандидата која имају највише гласова.  

Кандидата који у другом кругу добије највише гласова, Студентски парламент 

предлаже Савету Факултета на првој следећој седници Савета. 

 

 

Члан 6. 

 

Студент једном изабран за студента продекана, по истеку мандата, има право на још 

један избор, уколико и даље испуњава услове предвиђене Чланом 4. овог Правилника. 

 

Члан 7. 

 

Ако новоизабрани студент продекан има статус члана Студентског парламента, дужан 

је да да оставку на место члана Студентског парламента. 

 

Члан 8. 

 

Студент продекан: 

1. предлаже мере за унапређење студентског стандарда и прати стање у тој 

области.  

2. координира рад студената Факултета,  

3. координира рад студенатских организација на Факултету,  

4. обавља и друге послове које се односе на студентска питања,  

5. учествује у раду Савета без права гласа.  

За свој рад студент продекан одговара декану, Савету и Студентском парламенту 

Факултета. 



Члан 9. 

 

Студенту продекану мандат може да истекне и пре истека времена на које је изабран у 

случајевима: 

- престанка статуса студента; 

- подношења оставке Савету Факултета; 

- доношења одлуке о разрешењу од стране Савета Факултета, на предлог Студентског 

парламента. 

 

Студент продекан може бити разрешен и пре истека мандата на које је изабран, ако се 

утврди његова одговорност за: 

- злоупотребу овлашћења; 

- неизвршење законских обавеза. 

 

Члан 10. 

 

Парламент покреће поступак за изгласавање иницијативе за разрешење дужности 

студента продекана на образложен предлог 1/3 чланова Парламента. За изгласавање је 

неопходна већина гласова верификованих чланова Парламента. Такође, потребно је да 

изгласавање неповерења буде конструктивно, тј. да се одмах предложи и изгласа нови 

студент продекан. Одлуку Парламента председник Парламента доставља Савету 

Факултета и она је коначна. 

Студент продекан по разрешењу, уколико је био члан Парламента, остаје члан 

Парламента ако је то у складу са Законом, Статутом Факултета и овим Правилником. 

 

 

Члан 11. 

 

Овај Правилник ступа на снагу изгласавањем на седници Студентског парламента. 

 

Члан 12. 

 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по процедури за његово 

доношење. 
 


